Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina Zdravotnictví

Záznam z online 1. jednání Pracovní skupiny zdravotnictví (OP Z)
Termín jednání: 12. května 2021, 13:00
Jednání proběhlo formou videokonference
Účastníci:
Instituce
JMK
JMK
JMK
JMK
Nemocnice Znojmo, p.o.
Nemocnice Břeclav, p.o.
LF MU
ZZS JMK, p.o.
Nemocnice Kyjov, p.o.
MMB
VZP
Úrazová nemocnice a Nemocnice Milosrdných Bratří, p.o
Nemocnice Blansko, p.o.
Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Účastníci jednání
Mgr. Jiří Kasala, MBA
Mgr. Luboš Císař
Ing. Lucie Ralenovská
Ing. Pavel Fišer, PhD.
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA
Ing. Petr Baťka
Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ing. Naděžda Knězková, MBA
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
JUDr. Eva Rabušicová
Mgr. Petra Pevná, MBA
MUDr. Pavel Piler
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
RNDr. Dan Štěpánský

Program jednání:
• Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (informace o aktivitě)
• Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+, kritéria prioritizace projektů (zdravotnictví)
• Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (PO2. Zdravotnictví a sociální oblast)
• REACT-EU, IROP 2021+ – přehled projektů
• Aktuální informace
• Diskuze a různé
• Závěr – stanovení předpokládaného termínu 2. jednání Pracovní skupiny zdravotnictví (srpen/září 2021)
1. Zahájení (dále bez tit.)
Členy PS Z přivítali Luboš Císař (garant pracovní skupiny), člen Rady Jihomoravského kraje pověřený úkoly v oblasti
zdravotnictví Jiří Kasala a Lucie Ralenovská (koordinátor pracovní skupiny). Garant představil program 1. jednání PS Z.,
ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (informace o aktivitě)
Pavel Fišer seznámil členy s projektem Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK), která
působí mimo subjekt Jihomoravský kraj a vznikla v roce 2014. RSK JMK je dobrovolná platforma regionálních partnerů
v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území Jihomoravského kraje, bez právní subjektivity. Informace nejen
o zasedáních RSK JMK, ale i o sedmi pracovních skupinách jsou uveřejňovány na webu www.rskjmk.cz.
RSK JMK se podílí na zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR, Strategii rozvoje JMK, komunikuje s ministerstvy,
Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ (dále RAP JMK), iniciaci procesu přípravy projektů, prosazuje potřeby
a zájmy území kraje v rámci Národní stálé konference a další. RSK JMK spolupracuje při tvorbě a připomínkování
jednotlivých výzev operačních programů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027. V současné době má jako
poradní orgány sedm pracovních skupin.
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Pracovních skupin se vedle vybraných členů nebo jejich náhradníků účastní odborníci (hosté) na projednávanou
problematiku nebo zástupci organizací působících v dotčeném oboru nebo tematické oblasti.
Výsledkem jednání pracovních skupin zřizovaných RSK mohou být přijatá doporučení, projednané projekty, která jsou
předložena k projednání na zasedání RSK. Nejbližší zasedání, které se uskuteční bude dne 28. května 2021 od 9:00 hod.
Pracovní skupiny se konají dle potřeby projednávaných témat (zpravidla před zasedáním RSK JMK).
3. Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+ (Zdravotnictví)
Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+ (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro
řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech, schvaluje ho RSK JMK. RAP je každý rok vyhodnocován, tento
strategický dokument má vazbu na SRR ČR 2021+. Řeší 4 témata Integrovaného regionálního operačního programu
2021-2027 (IROP 2021+), kterými jsou Střední školství, Silnice II. třídy, Deinstitucionalizace sociálních služeb,
Zdravotnická záchranná služba (ZZS JMK). Pro ZZS je navrženo k přípravě 17 projektů v celkové částce 795,375 mil. Kč.
Předem schválená alokace IROP 2021+ pro jednotlivé kraje na základě domluvených kritérií Asociací krajů ČR (o kritériu
pro ZSS zatím není rozhodnuto). Výzvy budou k připomínkování před vyhlášením, pravděpodobné termíny vyhlášení
4Q 2021/1Q 2022. V rámci programového období 2021-2027 budou nesoutěžní výzvy pro žadatele z každého kraje ve
čtyřech výše uvedených tématech. Do nesoutěžních výzev jsou zařazeny projekty z předem schváleného indikativního
seznamu projektů (130 % alokace).
Pracovní skupiny v rámci RSK JMK prioritizují projekty, v oblasti zdravotnictví (ZZS JMK) jsou navržena tato kritéria:
1. potřebnost realizace projektu s ohledem na dostupnost a zajištění služeb ZZS,
2. nákup zdravotnických vozidel a přístrojové techniky,
3. stupeň rozpracovanosti projektu (připravenost, časové hledisko realizace a návaznost na již realizované
projekty jako základní předpoklad pro jeho úspěšné naplnění).
4. REACT-EU, IROP 2021+ – termíny žádostí, spolufinancování
Garant pracovní skupiny informoval o projektech, které předložila ZZS JMK. Dále v současné době byly podány projekty
nemocnic do výzvy č. 98, kdy to předběžně vypadá, že by mohla být podpořena Vojenská nemocnice Brno, Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně a Nemocnice Blansko. Přehled projektů, které se připravují za JMK jsou součástí
prezentace, která bude zveřejněna na webu www.rskjmk.cz a zaslána členům pracovní skupiny.
5. Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (PO2. Zdravotnictví a sociální oblast)

Pavel Fišer informoval o tematických opatřením specifického cíle 2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 2021+).
TO 2.1.1
TO 2.1.2
TO 2.1.3
TO 2.1.4
TO 2.1.5
TO 2.1.6
TO 2.1.7
TO 2.1.8

Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje
Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu
Podpora paliativní péče ve zdravotnictví
Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb
Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví
Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v Jihomoravském kraji
Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní péče v Jihomoravském kraji
Podpora sociálně-zdravotního pomezí
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TO 2.1.9

Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva

Stručně byly představeny SMART region pilotní projektové záměry s tématy využití nových technologií v oblasti tísňové
péče, bezstarostného parkování u nemocnic v Jihomoravském kraji, zvýšení vybavenosti složek IZS defibrilátory.
SRJMK 2021+ bude projednána ve volených orgánech Jihomoravského kraje v červnu 2021.
Informační systém projektových záměrů byl vytvořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Systém navazuje na Národní
investiční plán ČR. Jedná se o přehledný nástroj sběru informací o projekční kapacitě v krajích.
4. Aktuální informace
Pan Císař zmínil téma očkování a nastínil, že do konce července by mohlo být naočkováno 70 % populace JMK,
pravděpodobně budou velká očkovací centra postupně uzavírána a tyty budovy budou složit svému původnímu účelu
(výstaviště, kulturní sály, sportovní haly). Nyní ministerstvo zdravotnictví připravuje strategii, dle které bude
postupováno na podzim 2021, nelze vyvrátit u některých typů vakcín třetí přeočkování.
Aktuální informace ke kompenzační vyhlášce a jejímu vyúčtování
Paní ředitelka Petra Pevná zdůraznila, že i pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, p. o. je tematické opatření SRJMK
2021+ je stěžejní nejen pro Jihomoravský kraj, ale také pro VZP. Jedná se především dostupnost okresní ambulantní
péče pro děti a dorost, ale také stomatologie. Dále uvedla, že první kompenzování nákladů proběhlo do listopadu 2021
a bylo vyplaceno v kumulativní výši 32,2 mil. všem zdravotním zařízením v Jihomoravském kraji. Druhá kompenzace
nákladů za rok 2020 dopadá na ambulantní složku. Vyúčtování bude probíhat ve VZP dvoukolově, první kolo bude
vypořádáno do 11. června (uplatňování úhrad do účetnictví), druhé kolo do konce srpna 2021. VZP je proaktivní
a ředitelé zdravotnických zařízení byli osloveni s nabídkou navýšení předběžné měsíční úhrad s ohledem na lůžkodny,
s ohledem na testování a očkování. Ze strany VZP došlo k navýšení 320 mil. Kč pro předběžné finanční úhrady.
Očkovacích center je dostatek, pojišťovna nebude další smluvně zajišťovat.
5. Závěr
Na závěr videokonference Mgr. Císař poděkoval všem zúčastněným a navrhl začátek měsíce září 2021 jako
předpokládaný termín 2. jednání pracovní skupiny. S navrženými termíny budou členové PS Z obeznámeni. Jednání
bylo ukončeno v 14:05 hod.
Zpracovala: Lucie Ralenovská, v.r.
Za správnost: Luboš Císař, v.r.
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